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1. Miljø og bæredygtighed – et vigtigt emne

At arbejde med miljø og bæredygtig udvikling er en særdeles vigtig opgave i grundskolen.

Miljø og bæredygtighed er nævnt direkte i adskillige fags kundskabs- og færdighedsområder. 

I næsten alle faghæfter og undervisningsvejledninger er området skrevet ind, og det betones 

adskillige steder, at det er et vigtigt emne at arbejde med.

I den daglige politiske debat har området også en fyldig og central placering. 

Dette materiale, som er udviklet af Grønt Flag Grøn Skole, lægger i høj grad op til at arbejde med

miljø og bæredygtighed i forskellige fag og/eller i tværfaglige sammenhænge. 

I dette undervisningsmateriale bliver miljø og bæredygtighed sat på dagsordenen, og materialet

er således medvirkende til, at eleverne har en god viden og ballast om emnet, når de forlader

skolen.

En bæredygtig udvikling er ikke en konstant størrelse, men det er en bestræbelse på at udvikle

en dagligdag i en retning, der tilgodeser flest muligt her og nu, men uden at skade kommende

generationers muligheder i forhold til fx miljø, resurser, energi og forbrug. 

Den historiske og globale dimension er her også af stor vigtighed, idet det er disse, der kan 

pege på relationerne mellem fortid, nutid og fremtid, således at eleverne kan opnå en historisk

forståelse af de problemstillinger, der arbejdes med. 

Diskussioner af problemer og interessekonflikter indebærer ikke, at de løsninger, eleverne kom-

mer frem til, kan løse alle problemstillinger hverken på lang eller kort sigt, men det er vigtigt, 

at eleverne får en forståelse af, at de selv kan være aktive i og bidrage til at forbedre det daglige

miljø.

Arbejdet med de skitserede problemstillinger i materialet kan forhåbentlig føre til synlige 

forandringer i klassen, på skolen og måske i samfundet udenfor. 
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2. Undervisningsmateriale til Grønt Flag Grøn Skole

Undervisningsmaterialet er beregnet til hele grundskoleforløbet og kan inddrages i mange fag.

Materialet består af fire selvstændige bøger med tilhørende lærervejledninger, der henvender sig

til henholdsvis:

0.-3. klasse                          4.-6. klasse                          7.-9. klasse                           7.-9. klasse 

Naturfagene er hovedomdrejningspunktet i materialet, men arbejdet med temaer inden for miljø

og bæredygtighed lægger op til et tværfagligt samarbejde med fag som fx dansk, matematik, 

historie, hjemkundskab og samfundsfag. Også i tema- eller emneuger kan materialet danne ud-

gangspunkt for undervisningen.

Bøgerne i serien inddrager forskellige centrale temaer fra de nævnte fags kundskabs- og færdig-

hedsområder. Da natur/teknik er et centralt fag i forhold til de fire temaer, begynder hvert afsnit

med et udpluk af relevante trinmål fra dette fag.

Til hver af de fire bøger hører en lærervejledning, aktivitetsark og evalueringsark.

Lærervejledning, aktivitetsark og evalueringsark kan downloades fra www.groentflag.dk

3. Sådan bruger du undervisningsmaterialerne til Grønt Flag Grøn Skole

Dette materiale er ikke et nyt system til natur/teknik. Den gennemgående ide har været at skabe

et spændende undervisningsmateriale, der har miljø og bæredygtighed som det helt centrale ud-

gangspunkt. På denne måde vil materialet supplere og udvide de eksisterende faglige systemer i

fx natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi.

Med spændende billeder og tekster, aktiviteter og opgaver vil materialet gøre det lettere at 

gennemføre relevante undervisningsforløb med fokus på miljø og bæredygtighed.
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4. Temaer i Grønt Flag Grøn Skole

De fire bøger tager udgangspunkt i de ti temaer i Grønt Flag Grøn Skole. 

Temaerne er:

Vand. Hvordan passer vi bedst på vores drikkevandsresurser?

Energi. Hvordan kan vi bruge den energi, vi har til rådighed, på den bedst mulige måde?

Affald. Hvordan kan affald blive en resurse?

Natur. Hvordan kan vi gøre naturen bedre for planter, dyr og mennesker?

Økologisk produktion. Hvordan kan vi producere vores fødevarer, så produktionen tager hensyn

til både natur, sundhed og dyrevelfærd?

Klimaforandringer. Hvordan kan vi nedbringe udledningen af drivhusgasser og tilpasse os 

klimaforandringerne?

Hverdagens kemi. Hvordan kan vi bruge kemiske stoffer i vores hverdag?

Transport. Hvordan kan vi bedst organisere vores transport til gavn for mennesker og miljø?

Bæredygtig produktion. Hvordan kan vi forbruge, så vi ikke påvirker naturen og miljøet negativt?

Friluftsliv. Hvordan kan vi udvikle mulighederne for friluftsliv til gavn for børn, unge og voksne?

5. Grønt Flag-undervisningsforløb

Undervisningsmaterialet understøtter Grønt Flag Grøn Skoles fem tema-krav, der er med til at

gøre undervisningen spændende og engagerende.

Undersøgelse

I materialet lægges stor vægt på, at eleverne bliver aktive undersøgere gennem arbejdet med de

forskellige problemstillinger og temaer. Der lægges op til, at eleverne skal undersøge de forskellige

temaer så alsidigt som muligt. Gennem arbejdet med de fire bøger skal de gennemføre både natur-

faglige, samfundsfaglige og humanistiske undersøgelser og på den måde inddrage mange fag. 

Ofte er naturfagene et godt udgangspunkt, men faget dansk vil også være rigt repræsenteret.

Ud af skolen

Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at tale med de mennesker, der til dagligt arbejder med

eller er påvirket af spørgsmål om miljø og bæredygtighed. Autentiske oplevelser er med til at

skabe interesse og engagement hos eleverne.  

Eleverne skal arbejde uden for skolens trygge rammer, besøge små og store virksomheder, 

butikker og relevante personer. De skal få indsigt i, hvad der sker på offentlige værker, som fx 

genbrugspladsen og rensningsanlægget.
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Miljøvision

Miljøvisionen handler om, at eleverne formulerer, hvad de gerne vil gøre, og hvad de stræber

efter at opnå med deres handlinger. I et langt skoleforløb vil visionerne kunne udbygges og blive

mere nuancerede, i takt med at eleverne bliver ældre.

Gør en forskel

Eleverne skal opleve og lære, hvordan man sammen kan gøre en forskel både derhjemme, 

i skolen og i lokalområdet. De skal fx erfare, at de gennem læserbreve kan nå en langt større 

målgruppe. Videre kan de fx iværksætte en energisparekampagne på skolen, sætte fuglekasser

op i den lokale park for at øge biodiversiteten, rådgive forældre om sortering af affald, eller de

kan besøge en børnehaveinstitution og fortælle om, hvordan børn og medarbejdere bedst kan

spare på vand eller energi. 

Informer og involver

Eleverne skal gennem arbejdet også opdage, at information er et særdeles vigtigt element i 

miljøarbejde. De kan fx udarbejde en energisparefolder til forældrene, skrive på skolens 

hjemmeside, arrangere en udstilling i butikscenteret, afholde en informations- eller debataften

for forældre, arrangere bilfri dag i lokalområdet osv.

Når eleverne er med til at gøre en forskel og informerer og involverer andre, bruger de den viden,

de har erhvervet gennem undersøgelserne på skolen og uden for skolen. Det er igen med til at

skabe interesse og engagement hos eleverne.

6. Hvad er miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling?

Miljøundervisning er undervisning om miljøproblemer – dvs. den måde, som vi mennesker 

bruger naturens resurser på, de problemer, det giver for natur, miljø og mennesker, og hvordan 

vi løser problemerne. Interessemodsætninger og dilemmaer er gode udgangspunkter for under-

visningen.

Uddannelse for bæredygtig udvikling handler lidt bredere om vores handlingers betydning for

mennesker i andre dele af verden og for de fremtidige generationer. Hvad betyder vores forbrug

for de mennesker, der producerer vores varer, og for de næste generationer?
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7. Centrale begreber i Grønt Flag Grøn Skole 

Handlekompetence

Grønt Flag Grøn Skole bidrager til at udvikle elevernes handlekompetence bl.a. gennem 

deres deltagelse i beslutningsprocesser og i handlinger. Vigtige elementer er viden og indsigt, 

engagement og handling.

Deltagelse og medborgerskab

Elevernes deltagelse i beslutninger og handlinger samt arbejde i lokalsamfundet er med til at 

udvikle aktivt medborgerskab.

Samarbejde med lokalsamfundet

Gennem undervisningen samarbejder eleverne med virksomheder, lokale myndigheder, 

institutioner m.m. og bidrager samtidig med ideer og projekter til lokalsamfundet og bringer

virksomheder, organisationer m.fl. ind i skolen.

Innovation

Samfundet har brug for, at de kommende generationer kan finde kreative og innovative løsnin-

ger på de spørgsmål om miljø, natur og bæredygtighed, som de møder i deres liv. Grønt Flag Grøn

Skole fremmer elevernes egne ideer og forslag til processer og tekniske løsninger.

Autenticitet

Grønt Flag Grøn Skole handler om virkelige og vedkommende spørgsmål om miljø og bæredygtig-

hed. Det er en særlig kvalitet, der er med til at engagere eleverne.

Globale perspektiver

Det er oplagt at undersøge, hvordan vores brug af naturens resurser påvirker mennesker i andre

lande, og hvordan mennesker i andre lande arbejder med spørgsmål om miljø og bæredygtighed. 

Gennem det internationale Eco-Schools netværk har skolerne adgang til mere end 35.000 skoler i

hele verden, der også arbejder med miljø og bæredygtighed.

Synlighed og fællesskab

Når det grønne flag vajer over skolen, bidrager det til fællesskabet, og når eleverne har arbejdet

mod de samme mål, skaber det fællesskab og synlighed for skolens arbejde og værdier.

Læs mere om Grønt Flag Grøn Skole på www.groentflag.dk. 
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Vand
Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik

Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål:

Trin 1:

◗ give eksempler på resurser, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer, elektricitet og

affald

◗ undersøge ændringer af stoffer og materialer fra dagligdagen, herunder is, der smelter, vand,

der fryser, vand, der fordamper, og sukker, der opløses

◗ undersøge enkle forhold vedrørende vejret, herunder temperatur og nedbør.

Trin 2:

◗ kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende 

til nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse

◗ bruge enkle fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser, herunder temperatur, vindstyrke, 

nedbør og sigtbarhed

◗ beskrive og give eksempler på menneskers levevilkår i andre kulturer på forskellige udviklings-

trin i forhold til egne levevilkår

◗ kende eksempler på menneskers levevilkår i forskellige klimazoner

◗ give eksempler på, hvordan medier formidler viden om naturen, herunder hvordan der 

formidles viden om vejr, sundhed og naturkatastrofer

◗ give eksempler på samfundets anvendelse af resurser og teknik, herunder hvordan vi 

producerer elektricitet, varme og papir.

Arbejdsmåder og tankegange er afhængige af den enkelte lærers valg af den måde, 

undervisningen tilrettelægges og gennemføres på.

VAND 8



Vand

Læringsmål

◗ at anskueliggøre, hvor mange steder vi bruger vand    

◗ at give eksempler på vandbesparelsesmuligheder.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Her er det vigtigt, at eleverne lærer at blive miljøbevidste. De skal vide, at vand er en resurse,

som ikke findes i ubegrænsede mængder. Det er en resurse, der skal bruges med omtanke.

Lad eleverne derefter gå på jagt i tegningen og finde ud af, hvor der bruges vand.

Oplist evt. alle de steder i og omkring huset, hvor vand benyttes.

Dette arbejde kan gøres på forskellige måder, fx:

a) Elever i 0. og 1. klasse kan i fællesskab ved hjælp af tavlen udarbejde en liste over tingene.

b) I 2. og 3. klasse kan eleverne selv eller i små grupper udarbejde listen. De kan endvidere inddele

vandforbruget i forskellige grupper, fx vand, som er helt nødvendigt at have/dejligt at have/

ikke nødvendigt at have. 
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De kan også arbejde efter kriterier, de selv opstiller.

Lad endvidere eleverne udarbejde en liste over deres brug af vand derhjemme 

(se aktivitetsark 1 – Vandjagt).

Læreren kan også stille spørgsmål som oplæg til en diskussion i klassen. 

Igen er fokus i samtalen på vores brug af vand. 

Det kan fx være:

◗ Hvordan bruger I jeres vaskemaskine derhjemme? Fylder I jeres vaskemaskine op, eller lader I

den køre med blot et par cowboybukser?

◗ Hvordan ser jeres badeværelse ud? Bruger I karbad eller brusebad? Har toilettet fx stort/lille skyl? 

◗ Når de børster tænder i rindende vand, kan man evt. opfordre dem til at sætte en vandbalje

under og se, hvor mange liter vand de bruger.

Køkkenet. Hvordan vasker I op? Har I en opvaskemaskine? Hvis man skræller kartofler under 

rindende vand, kan eleverne bruge samme metode som ved tandbørstningen.

Haven. Vander I haven, fx blomsterne og græsplænen?

Lad eleverne komme med forskellige forslag til, hvordan de kan spare på vandet. 

En anden mulighed er, at eleverne farvelægger de steder, hvor vi bruger vand. 

Brug den ikke farvelagte tegning i billedbanken til formålet.

Den indsatte tegning på opslaget viser, hvordan det var i gamle dage ved vandposten. 

Her kan det historiske perspektiv inddrages. 

Her kan man fx tale om: 

◗ hvad man brugte vand til 

◗ hvor besværligt det var, når man skulle slæbe alt vandet hjem

◗ hvor let vandet kunne blive forurenet, når møddingen lå tæt på brønden. 

Man kan også inddrage bedsteforældrene og lade dem fortælle om deres oplevelser af 

vandforbruget, da de var børn.

Billedet kan også danne optakt til, at eleverne selv prøver at etablere et centralt vandsted på 

skolen, hvor de kan hente vand. Så kan de ved selvsyn konstatere, hvad en sådan ordning gør ved

vandforbruget, og hvor besværlig dagligdagen bliver på den måde.

Se evt. www.horneskole.dk
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Værd at vide

I alle industrialiserede lande har vandforbruget været stigende gennem de sidste 100 år. 

Der er tale om et øget forbrug i industrien, i landbruget og i husholdningen. I de sidste 10 år har

husholdningernes vandforbrug i Danmark dog været faldende.

Det personlige forbrug er steget fra 50 liter pr. person i døgnet i 1800-tallet til ca. 130 liter pr. 

person i dag. For 10 år siden lå forbruget på næsten 200 liter. Det øgede forbrug har – sammen

med ændrede dyrkningsmetoder – medført, at grundvandet nogle steder er faldet betydeligt, 

og det har medført ændringer i vores natur, hvor vådområder er forsvundet, og konsekvenserne

er her katastrofale for dyre- og planteliv.

Det er derfor nødvendigt, at vi mindsker vores vandforbrug – og en af måderne er at ændre vores

forbrugsvaner.

Det er nemlig ikke sikkert, at der bliver ved med at være tilstrækkeligt drikkevand, der er rent.

Det er ikke så mange år siden, at det var gratis at få vand i Danmark. Hos de fleste vandværker 

betalte man installationen pr. vandhane, man havde i huset. Man kunne så bruge alt det vand,

man ville, til brusebade, havevanding og bilvask. I dag betaler vi for det vand, vi bruger, og for at

få vandet renset. Det skal være med til at få os til at spare på vandet.

Fakta om vand

Hvert år kan der hentes ca. 1,8 milliarder m3 grundvand op. En m3 er 1.000 liter vand.

Den milliard m3 vand, vi bruger, bliver anvendt på denne måde:

◗ Landbrug: 39,6 %

◗ Husholdning: 30,7 %

◗ Industri: 19,2 %

◗ Tab: 5,9 %

◗ Institutioner: 5 %

Aktivitetsark 1. Vandjagt – side 54

Aktivitetsarket skal bruges til at gå på vandjagt derhjemme, i SFO’en eller en anden institution.

Eleverne udfylder rubrikkerne og kigger på sparemuligheder.

Aktivitetsark 2. Husk at lukke for vandhanen – side 55

På tegningen er angivet en dryppende vandhane. Men eleverne kan også selv komme med 

forslag til andre måder at udføre forsøget på. Målet med dette forsøg er, at eleverne skal blive

bevidste om vandspild.
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Vandets kredsløb 

Læringsmål

◗ at få kendskab til og kunne forstå vandets kredsløb i naturen.

Sådan kan du arbejde med opslaget

På den store tegning kan man følge vandets kredsløb, begynd evt. med regnskyen og følg 

kredsløbet herfra. De små tegninger sætter fokus på forskellige former for nedbør. Her er det

faglige ord og begreber som fx nedsivning, grundvand, kilde, fordampning, overflade, tempera-

tur, fortætning og nedbør, der fokuseres på.

Disse begreber kan være lidt svære at forstå for eleverne, men i alle N/T-systemerne er disse ting

forklaret. En af de allerbedste måder at illustrere vandets kredsløb på for eleverne er gennem 

arbejdet med aktivitetsark 4: Karsevander.
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I ”Har du tænkt på”-rubrikken fortættes vanddampen til vanddråber.

Nogle steder i Danmark ligger grundvandet så højt, at man kan se vandet pible op af jorden. 

Er der en kilde i nærheden, vil det være en god ide at besøge kilden og smage på vandet. 

Det smager af jern, fordi det ikke er iltet.

Værd at vide

Vand som resurse

Vand er en resurse, som aldrig slipper op, og som bruges igen og igen. Vandet er i et kredsløb,

hvor det meste vand, der er steget til vejrs som vanddamp, kommer ned igen som nedbør. 

Den nedbør, der falder over land, bliver af vandløb, åer og floder ført ud i havet igen. En del af

nedbøren vil sive ned gennem jordlagene til grundvandet.

Grundvandet findes, hvor regnvandet standses af et jordlag, som det ikke kan trænge igennem.

Grundvandet ligger ikke lige højt alle steder. I Danmark ligger det så højt, at man de fleste steder

kun skal grave 5-10 meter ned for at få rigeligt med vand. Grundvandet er vores ferskvandsresurse. 

Det øgede forbrug har givet øgede spildevandsmængder. Tidligere løb alt spildevand direkte ud i

en sø, en å eller i havet, men nu skal alt spildevand renses, inden det ledes tilbage til naturen. 

Vandets kredsløb

Overalt i naturen fordamper der vand, og der vil altid være vanddamp i luften. Luften opvarmes

af solen. Varm luft er lettere end kold luft, derfor stiger den til vejrs i atmosfæren. Efterhånden

som vanddampen stiger op, afkøles den og vil i forskellige højder (fx 2 km) fortættes til vanddrå-

ber. Hvis vanddråberne holdes oppe af opstigende luft, bliver de hængende som skyer. Når

vanddråberne ved yderligere fortætning får en diameter på ca. 2 mm, falder de til jorden som

nedbør. 

Energikilden til hele vandkredsløbet er energi fra solen.

Aktivitetsark 3. Karsevander – side 56

Karsevanderen vil give et godt indtryk af vandets kredsløb i naturen. Forsøget vil også under-

strege kredsløbets afhængighed af solens energi – uden en tændt lampe sker der intet. Lampens

varme vil sætte fordampningen af vandet i gang. Den fugtige luft stiger til vejrs og fortættes

mod plasticfolien. Da folien på grund af stenen buer ned, vil vanddråben glide ned og dryppe på

karsefrøene, som vil begynde at spire. Lav karsevanderen som en fællesaktivitet eller i grupper.
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Vi bruger vand ... Og afleverer det igen

Læringsmål

◗ at vide, at vores brugsvand kommer fra grundvandet (og fra søer), bruges til husholdning 

og går gennem et rensningsanlæg, inden det ledes tilbage i naturen

◗ at erfare, at vores grundvand er en særdeles vigtig og helt nødvendig resurse

◗ at få en fornemmelse af, at hele denne proces er omfattende og kompliceret.

Sådan kan du arbejde med opslaget

I samtalen lægges vægt på de ord og begreber, som eleverne skal lære: vandværk, vandrør, 

kloakrør, tilløb, rensningsanlæg, grundvand, spildevand osv.

Dette opslag vil være særdeles velegnet til at gennemgå vha. et Interactive White Board, så man

kan tegne, vise og fortælle om vandkredsløbet.
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Værd at vide

Vandværk

Antallet af vandværker i Danmark falder konstant. Til gengæld bliver de tilbageværende større og

større. Ideen med at gøre vandværkerne større er dels at øge forsyningssikkerheden, dels at sikre

renere vand. 

Siden slutningen af 1980’erne er vores vandforbrug faldet konstant. Det skyldes primært, at der

er indført afgift på vand, men også at man har repareret et utæt ledningssystem. Især opsætnin-

gen af vandmålere i den enkelte husholdning har betydet et markant fald i vores forbrug. 

I dag har vi, med undtagelse af Københavnsområdet, grundvand nok, men der er stigende pro-

blemer med forurening af grundvandet. Derfor indfører man nu sikkerhedszoner omkring de ind-

vindingssteder, hvorfra vi henter vores grundvand. I disse zoner er der meget skrappe

restriktioner i forhold til brug af marker, udledning af spildevand m.m. For at beskytte grundvan-

det plantes der nu i stigende grad skov over grundvandsmagasinerne. I disse skove må der ikke

anvendes kemikalier. Derfor er det nedsivende vand fra skovområderne ikke belastet med forure-

nende stoffer, der kan ødelægge vores grundvand.

Vandtårn

Et vandtårn er en vandbeholder, hvori vandet opbevares så højt, at det skaber tryk i lednings-

nettet ud til forbrugerne.

Arkitektonisk varierer de efter den periode, de er blevet opført i. Flere ældre vandtårne er indret-

tet til andre formål, og mange vandtårne er fredede. Deres opgave er i et stort omfang overtaget

af centrale pumpesystemer.

Se aktivitetsark 4 – Lav et vandtårn.

Rensningsanlæg

På rensningsanlægget renses vandet typisk i tre trin: 

En mekanisk rensning – Denne består primært af en rist, der fanger alle de store ting, og et

sand- og fedtfang, hvor man dels skummer de fedtstoffer af, der ligger på overfladen, dels ud-

nytter, at de små partikler, der er tungere end vand, falder til bunds. Man udnytter altså de for-

skellige stoffers forskellige massefylde.

VAND 15



En biologisk rensning – Denne består i, at man blander det rå spildevand op med slam, som 

indeholder store mængder af bakterier. Disse bakterier ernærer sig ved at ”spise” de opløste 

organiske stoffer, der er i spildevandet, og på denne måde fjernes primært kvælstof. Man renser

altså for de opløste organiske stoffer i spildevandet.

En kemisk rensning – Denne består af en udfældning af fosfat. Fosfat kan være vanskeligt at

fjerne ved biologisk rensning, og hvis værdierne stadig er for høje, efter at spildevandet har 

været igennem den biologiske rensning, tilsættes jernvitriol, der får fosfaten til at udfældes.

Denne falder herefter til bunds og kan fjernes. Endelig iltes det rensede spildevand, inden det

ledes tilbage i naturen ofte til et vandløb eller ud i havet.

Tværfaglige aktiviteter

En god aktivitet for de større elever vil være at tage fotos af vandinstallationer derhjemme, på

skolen eller i byen og give en kort beskrivelse eller skrive en kort historie ud fra deres fotos. Sæt

de forskellige fotos op på opslagstavlen og del dem evt. ind i badeværelse, køkken, have osv.

Ud af huset 

Det vil være oplagt, hvis det er muligt at besøge et vandværk/vandtårn eller et rensningsanlæg.

Rensningsanlæg

Vil du på besøg på et rensningsanlæg, så kontakt din lokale kommune eller ring direkte til det 

lokale rensningsanlæg. Vær dog opmærksom på, at hygiejnen er meget vigtig ved besøg på rens-

ningsanlæg. Eleverne skal instrueres grundigt i håndvask og i ikke at gnide sig i øjne eller stoppe

fingrene i mund og næse, medens de går rundt på anlægget, idet vandet i den biologiske rens-

ning ofte piskes op for at blive iltet, og herved dannes små vandpartikler (aerosoler), der hvirvles

op i luften. Disse kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. 

Vandværk

På hjemmesiden: www.dkvand.dk/index1.htm kan du finde en oversigt over lokale vandværker.

Mange af disse udgiver selv materiale om lige netop deres vandværk, og medarbejderne er ofte

meget interesserede i enten at få besøg på vandværket eller at komme ud på skolen for at for-

tælle om vandværket.

Aktivitetsark 4. Lav et vandtårn – side 57

Arket viser princippet i et vandværk, hvor vandet pumpes op i tanke, der er anbragt i høje tårne

for at give vandet så meget tryk, at det kan nå ud til forbrugerne. Vandets tryk er afhængigt af

dybde. Strålen gennem det nederste hul når længst ud, fordi trykket er størst.
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Vand er livsvigtigt

Læringsmål

◗ at blive bevidst om, at vand er en livsvigtig resurse for alt levende

◗ at vide, at både for lidt og for meget vand kan have katastrofale følger.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Begynd samtalen med at tale om helt konkrete ting. Fx:

◗ Hvor meget drikker eleverne om dagen?

◗ Hvornår drikker de mest – morgen, middag, aften, efter idræt osv.?

◗ Hvad drikker de?

◗ Hvad sker der, hvis de ikke drikke nok?

En vigtig del af samtalen skal selvfølgelig også dreje sig om, at vand er grundlaget for alt 

biologisk liv. De fleste dyr og mennesker vil dø efter få dage uden vand. 
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Vores krop bruger vand bl.a. til at opløse og transportere føde og til reguleringen af kroppens

temperatur.

Mennesker og dyr rummer i deres krop 60-70 % vand. Planter, dyr og mennesker er sammensat

af celler. Hver celle indeholder vand. Derfor er der vand overalt i levende væsener. 

I et menneske består knoglerne af 22 % vand, musklerne af ca. 75 % og blodet af 83 %. 

De små billeder kan danne udgangspunkt for en samtale om tørke og oversvømmelser:

Som fx:

◗ Hvad er tørke?

◗ Hvordan opstår tørke?

◗ Kender eleverne nogle steder, som har haft tørke?

◗ Kender eleverne nogle steder med oversvømmelser?

◗ Hvorfor sker oversvømmelser?

Værd at vide

Tørke

Tørke i sammenhæng med klima betyder normalt, at et område får mindre nedbør eller har

større fordampning end normalt. Tørkekatastrofer indtræder næsten hvert år et eller flere 

steder i de subtropiske bælter i verden. Dette er områder, som ligger i stabile højtryksområder,

og som altid har ringe nedbør – 100-500 mm om året – høj temperatur og stor fordampning. 

Nedbøren er gerne koncentreret til korte perioder i løbet af året, og der er ofte stor variation i

nedbørsmængden fra år til år.

Både planteavl og husdyrhold er sårbart i disse områder, og selv relativt små reduktioner af ned-

børen i en periode kan let få katastrofale følger. Landbrugsproduktionen kan svigte totalt, og

husdyr kan omkomme af tørst eller sult. Den tørke, der indtrådte i begyndelsen af 1970’erne i 

Sahel-området i det nordlige Afrika, tog livet af ca. en femtedel af alt kvæg i de berørte lande,

samtidig med at afgrøderne slog fuldstændig fejl i store områder.

Denne tørke var imidlertid ikke speciel. Siden 1500-tallet kender vi til 22 perioder med ekstraordi-

nært omfattende tørke. Seks af disse perioder varede i et år hver, otte i to år, to i tre år, en i fire,

fire i fem år og en i atten. Efter alt at dømme kunne befolkningen tidligere lettere tilpasse sig de

ekstreme klimaforhold. Bl.a. har nogle af de moderniseringsbestræbelser, som er gennemført

ofte med støtte fra udenlandske bistandsorganisationer – overset betydningen af traditionel

økologisk og teknologisk tilpasning. Nogle af disse bestræbelser er gået ud på at øge husdyr-

bestanden eller intensivere landbruget, og de har truet den skrøbelige økologiske balance.
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Oversvømmelser

Oversvømmelser er naturlige, men ofte uventede hændelser. Oversvømmelser kan opstå, når

store mængder af vand samler sig på et sted, hvilket eksempelvis kan ske som følge af kraftig

regn, hurtig snesmeltning, orkaner eller storme, der blæser vandet i en bestemt retning, spring-

flod eller eventuelt flere af disse faktorer samtidig. Oversvømmelser opstår almindeligvis ved, at

en flod går over sine bredder, eller at havvandet presses ind over lavtliggende områder. Kraftig

nedbør i områder uden tilstrækkeligt afløb kan også føre til oversvømmelser.

Oversvømmelser kan medføre store skader, enten ved at store mængder vand strømmer igen-

nem landet og river alting med sig, eller ved at vandet bliver liggende og forårsager vandskader

på de omkringliggende bygninger og landbrugsområder. Kontrollerede oversvømmelser kan imid-

lertid også være nyttige, da de nogle steder kan tilføre nødvendig vand og næring til et ellers ud-

tørret dyrkningsområde. Dette ses blandt andet ved risdyrkning og i øvrigt langs mange

floddeltaer, hvor oversvømmelse ofte udføres systematisk vha. mere eller mindre avancerede

tekniske løsninger.

Man har forsøgt at forhindre uønskede oversvømmelser ved blandt andet at bygge diger og

dæmninger.

Der kan være mange årsager til oversvømmelser. 

Vis evt. på et verdenskort områder på jorden, som er særligt udsatte for tørke/oversvømmelser.
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Spar på vandet  

Læringsmål

◗ at eleverne formidler den viden, de har opnået gennem arbejdet med de foregående opslag.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Især de ældste af eleverne vil selv kunne foreslå og udarbejde de forskellige materialer. Det er

vigtigt at diskutere målgruppen for deres kampagne, inden arbejdet påbegyndes. Målgruppen

kan være fx forældre, andre institutioner eller lokalsamfundet.

Ligeledes behøver kampagnen ikke kun at bestå af plakater, som vises i bogen. Det kan også dreje sig

om billeder og tekster på skolens hjemmeside, små skilte ved alle vandhaner, et lille teaterstykke osv.

Ud af huset 

Prøv at få en aftale med en lokal butik eller et bibliotek, som kan bruges til udstillingssted.

Evaluering til vand – side 66

Afkrydsningsark, hvad har eleverne lært?
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Energi
Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse 

Trin 1:

◗ undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd

◗ beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor, hvor vi handler, hvordan vi

kommer rundt, hvor vi arbejder, og hvor der er natur

◗ give eksempler på resurser, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer, elektricitet 

og affald.

Trin 2:

◗ kende eksempler på menneskers levevilkår i forskellige klimazoner

◗ give eksempler på samfundets anvendelse af resurser og teknik, herunder hvordan vi 

producerer elektricitet, varme og papir.

Arbejdsmåder og tankegange er afhængige af den enkelte lærers valg af den måde, 

undervisningen tilrettelægges og gennemføres på.
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Energi

Læringsmål

◗ at vide, at vi bruger energi hele tiden, og at energi findes i forskellige former

◗ at blive bevidste om vores daglige forbrug af el.   

Sådan kan du arbejde med opslaget

Lad eleverne gå på jagt i tegningen og finde ud af, hvor der bruges energi. På tegningen fokuseres

på, hvordan energi omdannes til varme, lys, bevægelse og lyd.

I samtalen kan følgende emner tages op til diskussion:

◗ Hvad bruger vi el til i køkkenet? 

◗ Tænder og slukker vi for alle apparater, eller står de standby?

◗ Slukker vi lyset, når vi forlader værelset?

◗ Står computere tændt hele tiden?

◗ Skruer vi ned for varmen om natten?

◗ Bruger vi elektriske maskiner i haven?
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I samtalen skal man endvidere også være opmærksom på fx solcellelamperne, springvandet,

kraftværket, solfangerne og terrassevarmeren.

Man kan også lade eleverne udarbejde en liste over de ting, de kender, der bruger energi. Ud fra

listerne kan klassen udarbejde en fællesliste over ting, der bruger energi.

Se aktivitetsark 7. Hvor bruges der energi?

Arbejdet kan tilrettelægges på mange måder, fx:

◗ Elever i 0. og 1. klasse kan ved hjælp af tavlen udarbejde en liste over de ting på tegningen, 

som bruger energi

◗ Elever i 2. og 3. klasse kan dele de energibrugende ting ind i grupper, alt efter hvad energien

omdannes til, fx lyd, lys, varme eller bevægelse

◗ Der kan fx også indskrives, hvor energien kommer fra – altså fra stikkontakter, batterier, 

benzin/olie

◗ Farvelæg evt. de steder, hvor man bruger energi. Brug den ikke farvelagte tegning i 

billedbanken

◗ Lad også eleverne finde energiforbrugende ting på skolen og evt. i nærmiljøet i forbindelse

med en gåtur

◗ Det indsatte foto viser eleverne en gade fra gamle dage. (1898). Fotoet er fra Vesterbrogade 

i København

◗ Dette foto kan danne udgangspunkt for en samtale om, hvordan man skaffede sig lys i gamle

dage. På billedet kan man se gaslygter. Gaslygterne tændtes første gang i 1855 som afløser for

tranlamperne. Bemærk de manglende biler og de mange mennesker, som færdes til fods. 

Se evt. www.gasmuseet.dk

Værd at vide

Vi opererer med mange forskellige energikilder i det daglige, men det er naturligvis begrænset,

hvad elever på disse klassetrin skal præsenteres for.

I dagligdagen bruger vi ofte energi uden nærmere at præcisere, hvilken energiform der er tale om.

I daglig tale bruger vi udtryk som ”fuld af energi”, ”vedvarende energi”, ”grøn energi”, ”vind-

energi”, ”energibesparende” osv. Dette hverdagssprog skal efterhånden afløses af et tydeligere

fagsprog for eleverne. 

På disse klassetrin er det vigtigt, at eleverne får en klar fornemmelse af, at der er forskellige

energiformer, og at der kan foregå en omsætning fra en energiform til en anden. I denne bog er

fokus på vores forbrug af el-energi, senere i serien vil begrebet energi blive udvidet.
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At sætte fokus på el hænger selvfølgelig sammen med, at utrolig mange ting i et almindeligt

hjem i dag fungerer ved hjælp af el. Det er i denne forbindelse også vigtigt, at eleverne bliver klar

over, at el-energien i alle apparater omsættes til andre energiformer: varme, lys, lyd og bevægelse.

Energikilder er omtalt under næste opslag.

Tværfaglige aktiviteter

Undersøg skolen og find ud af, hvad der bruges energi til.

Skriv nogle små korte historier om nogle eksempler. Disse kan anvendes til højtlæsning for 

klassen/gruppen.

Aktivitetsark 7. Hvor bruges der energi? – side 60

På dette ark kan eleverne indskrive, hvor energien kommer fra, og hvad den bruges til. 

Ud af huset

Det vil her være oplagt at gå en tur i nærområdet og studere diverse energiforbrugende/ – produ-

cerende ting. Her kunne eleverne fx kigge efter: vindmøller, solceller, solpaneler, elledninger, fos-

sile brændstoffer (biler, busser mv.) .
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Hvor får vi vores el fra?

Læringsmål

◗ vise forskellige energikilder som fx kraftværker, vindmøller, solceller

◗ at anskueliggøre, at energi kan komme fra mange forskellige kilder.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Udgangspunktet er en samtale om det store billede på opslaget. Lad eleverne skyde sig ind på,

hvad det er for en ”fabrik”, som de har foran sig. Lad dem også fastlægge, hvilke enkeltheder de

kan se i forbindelse med fabrikken, fx:

◗ Hvad er der i de store tanke?

◗ Hvad skal det bruges til?

◗ Hvad er der i de store bunker?

◗ Hvad skal det bruges til?

◗ Hvorfor er der høje skorstene?
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Læreren samler op via tavlen

Fotoet viser et af Danmarks store kraftværker. De store kraftværker producerer ca. 60 % af vores

el-energi. 

Det foregår ved hjælp af kul. De store lagre kan ses på billedet. Ved pieren/molen lægger skibene

til med kul fra miner i fx Sydafrika, Rusland eller Colombia.

Også olie indgår i produktionen af el. Det er olietanke, man kan se på billedet.

Det er vigtigt, at eleverne kan sætte ord og faglige begreber på de forskellige elementer i 

opslaget, fx kul, tanke, olie, lager, kraftværk, skorsten, røg, pier/mole, hav, strand, vej, hus, 

fabrik, skov, mark m.m. 

Det er vigtigt at fortælle, hvad der er i den røg, der kommer ud af skorstenene på kraftværket.

Lad så eleverne komme med et bud på, hvorfor skorstenene er så høje. 

De høje skorstene sørger for at sprede røgen mest muligt. Røgindholdet i de danske kulfyrede

kraftværker er så godt som renset for miljøskadelige partikler i dag. Røgen består mest af vand-

dampe og kuldioxid. Der udføres forsøg med at udskille og lagre kuldioxiden, så den ikke ledes ud

i luften.

Der er andre indgangsvinkler til billedet, for der er mange elementer, hvor begrebet energi kan

komme på tale. Udgangspunktet for samtalen kan fx være:

◗ veje, hvor der kører biler, som bruger energi  

◗ huse, der bruger energi i form af lys, kraft og varme

◗ fabrikker, der bruger energi til produktion, lys og varme.

Samtalen kan også dreje sig om:

◗ Har vi kul i Danmark – i så fald hvor?

◗ Har vi olie i Danmark – i så fald hvor? 

◗ Har vi naturgas i Danmark – i så fald hvor?

Er der andet, vi kan producere energi af?

De fire små fotos på opslaget skal bringe samtalen hen på de forskellige energikilder. 

◗ sol

◗ bølger

◗ halm-biomasse

◗ vind.
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Forskellen på vedvarende energi og fossile brændstoffer tages op i samtalen om de enkelte 

billeder. Se Værd at vide. 

Billederne danner overgang til næste opslag.

Værd at vide

Enstedværket, som ses på billedet, er et af de 9 kraftvarmeværker, der er kulfyrede.

3 er ejet af det svenske Vattenfall: Nordjyllandsværket, Fynsværket og Amagerværket. 6 er ejet

af DONG Energy: Avedøreværk 1, Enstedværket, Esbjergværket (Vestkraft), Stigsnæsværket,

Studstrupværket og Asnæsværket. 

Et kraftvarmeværk 

Et kraftvarmeværk producerer både elektricitet og varme til forbrugerne. I dag producerer de

store kraftværker ca. 60 % af vores el-energi, mens de små decentrale kraftværker (affald, 

naturgas, biobrændsel) producerer ca. 30 %. De sidste ca. 10 % produceres af vindmøller.

Det er næsten umuligt at få adgang til et af de store kraftværker. De modtager normalt ikke 

elever i den pågældende alder. En del mindre kraftværker modtager besøg.

På Dong Energys hjemmeside ligger adskillige videoklip, som fortæller om, hvordan kraftværker

virker. På hjemmesiden findes bl.a. også klip om vind og biomasse. De små videoklip er målrettet

voksne, men kan let bruges i undervisningen. Især hvis lærerne uddyber forklaringerne.

Se www.dongenergy.dk

Andre besøgsmuligheder er forældre/mennesker i lokalområdet, som kan vise og fortælle om

deres egne solfangere, pillefyr, jordvarme og vindmøller.

Sol

Solceller omdanner sollysets energi til elektricitet. Solceller er fremstillet af glasagtige plader 

af silicium. Når sollyset rammer siliciumcellen, skabes der jævnstrøm. Spændingen er lav – cirka 

1 volt. Derfor skal man serieforbinde et stort antal celler – ligesom når man forbinder en række

batterier. Et anlæg kan udstyres med en vekselretter, der omdanner jævnstrøm til 220 volts 

vekselstrøm, som kan bruges direkte.

Solceller kan omdanne 10-15 % af solenergien til el-energi.
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Bølger

Udviklingen af bølgeenergi er endnu på forsøgsstadiet. Men mange steder i verden eksperimen-

teres med at omdanne bølgernes energi til el-energi. I Danmark har vi haft et forsøgscenter til

bølgeenergi siden 1997. Nogle steder udnyttes kraften i tidevandet.

Halm

Halm hører til gruppen af biobrændsler. Energien i halm udnyttes på kraftværkerne/varmecen-

tralerne. I dag produceres ofte halmpiller, som giver en højere udnyttelse og bedre brændværdi.

Halm betragtes som CO2-neutralt brændsel.

Vind 

Vindenergi har gennem århundreder været brugt af mennesker, fx til sejlads.

En vindmølle er en konstruktion, der omdanner/overfører vindenergi til en energiform, der kan

udnyttes i forskellige maskiner. Tidligere blev vindmøllerne brugt til fx at male korn og pumpe

vand. I dag anvendes de især til at producere elektricitet. 

Vi forsker meget i vindmølleteknologi. Der er mange besparelser ved at udnytte vindenergi både

økonomisk og miljømæssigt. I Danmark findes der i dag flere vindmølleparker.

En moderne vindmølle omdanner vindens energi til elektricitet.

En stor del af fremtidens vindmøller bliver sandsynligvis placeret til havs.

Batteri

Et batteri er en sammensætning af to eller flere elektriske celler (elementer). 

Batteriet indeholder lagret energi i form af kemisk energi. Den kan gøres tilgængelig for 

apparater, som er tilsluttet batteriet. 

Nogle typer batterier får deres energi ved selve produktionen. Når energien er opbrugt, 

bør batteriet kasseres.

Andre batterityper kan genoplades. Så skal de tilsluttes et ladeapparat. Et batteri, 

som er beregnet til genopladning, kaldes en akkumulator.

ENERGI 28



Undersøg energi

Læringsmål

◗ at undersøge og eksperimentere med sol–, vand– og vindenergi 

◗ at informere og formidle deres viden til andre.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Opslaget lægger op til elevernes egne eksperimenter og forsøg med sol-, vind- og vandenergi.

Begynd evt. med at oplyse eleverne om, at solenergi kan give forbrændinger, hvis der ikke arbej-

des forsigtigt med den. 

I 0. og 1. klasse kan du lade eleverne fortælle om, hvad de ser i de forskellige cirkler. De kan 

bestemme energikilden. Mange har sikkert prøvet at bruge brændglas. Eleverne skal have en op-

levelse af, at der er energi i solens lys. Lad dem derfor eksperimentere med både samle- og spre-

delinser, så de kan finde ud af, hvilken slags linse de skal bruge for at udnytte solens lys.

De yngste elever kan også arbejde med vandmøllen, som de kender fra børnehaven eller hjem-

mefra. Lad dem fortælle, hvordan møllen virker med vand. Foretag en opsamling sammen med

dem på den interaktive tavle.
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Stil dem nu den opgave, at de skal anvende vandets kraft til at udføre et arbejde. Lad eleverne

opfinde en Storm P.-maskine, hvor vandkraften anvendes. Eleverne bliver nødt til at diskutere i

små grupper for at finde frem til, hvad de vil forsøge. Derfor er det en god ide at have en ”rode-

kasse” med alskens ting i – fx elastikker – både smalle og brede – garntrisser, søm, skruer, træ-

stykker, hamre, knibtænger, plastbøtter, magneter, plastkrus, solceller, samle- og spredelinser,

spejle m.m. 

Samme gruppe elever kan naturligvis også udføre eksperimenter med fx solcellekøretøjer.

Det er vigtigt, at eleverne diskuterer, hvad de kan og vil eksperimentere med, og at de diskuterer,

hvad der kan komme ud af deres eksperimenter. Ligeledes er det vigtigt, at resultatet diskuteres,

og at I samler op på de opnåede resultater, som så danner udgangspunkt for en samtale om, til

hvad og hvordan I kan bruge den opnåede viden.

De ældste elever kan naturligvis også arbejde med de samme eksperimenter. Derudover skal de

arbejde med at fremstille en solfanger, se aktivitetsark 8.

Lad eleverne afprøve deres solfanger og komme med ideer til, hvordan solfangeren kan udbygges

og bruges i andre sammenhænge. Har du tid, så lad eleverne selv diskutere og lave andre for-

søgsopstillinger med forklaringer.

Lad også eleverne lave forsøget med vindmøllen. Se aktivitetsark 9.

Tværfaglige aktiviteter

Undersøg skolen og find ud af, hvor der kan anvendes alternativ energi.

Skriv nogle små korte historier om nogle eksempler. Disse kan anvendes til højtlæsning for klas-

sen/gruppen.

Aktivitetsark 8. Byg en solfanger – side 61

I dette eksperiment skal eleverne finde ud af, hvordan man konstruerer en solfanger og får den

til at virke hensigtsmæssigt.

Lad også eleverne finde på andre opstillinger, hvor solens energi anvendes.

Aktivitetsark 9. Lav en mølle – side 62

Den lille vindmølle er nem at lave. Sværeste del er, når nålen stikkes nedefra gennem vingerne og

til sidst gennem centrum på papiret.
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Du kan anskueliggøre de problemer, som vindmølleindustrien har i virkeligheden, ved at eleverne

gør møllerne større. Når eleverne bruger større stykker papir, vil de opdage, at papiret skal være

kraftigere, for at vindmøllen kan bevare sin effekt.

Diskuter, hvilke problemer vindmølleindustrien har ved at bygge møllerne større og større.

Ud af huset

Hvis der i området findes et energieksperimentarium, vil det være oplagt at besøge dette og ar-

bejde videre med den opnåede viden.

Måske har kommunen andre tilbud, som I kan gøre brug af.

Besøg evt. et hjem, som har solfangere på taget, og hør om, hvordan solenergien bruges i huset.
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Energidetektiv

Læringsmål

◗ at blive i stand til at undersøge og påvise sparemuligheder hjemme og i skolen og evt. på

andre institutioner

◗ at informere og formidle deres viden til andre.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Eleverne skal nu undersøge og påvise el-sparemuligheder. Brug aktivitetsark 10: Hvor kan du

spare på energien – og hvordan?

Efter at de enkelte elever har gennemført deres undersøgelser, skrives resultaterne sammen på

nogle store skilte. Skiltene kan være grundlag for en udstilling på biblioteket.

En anden mulighed vil være at prøve at udarbejde energiregler for skolen på baggrund af deres under-

søgelser på skolen. Lav nogle flotte skilte, der kan sættes op på relevante steder. Fx i klasseværelset:

Husk at slukke lyset. I datalokalet: Husk at slukke for computerne efter brug. Osv.

Aktivitetsark 10. Hvor kan du spare på energien – og hvordan – side 63

Evaluering til energi – side 68
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Natur
Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik

Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål:

Trinmål 1:

◗ kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever

◗ beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre 

dem til grupper

◗ beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor, hvor vi handler, 

hvordan vi kommer rundt, hvor vi arbejder, og hvor der er natur

◗ tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste 

affald i naturen, og når der holdes smådyr i fangenskab.

Trinmål 2:

◗ kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til 

systematiske grupper

◗ kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, 

luft, lys, vand og temperatur

◗ stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde,

tilpasning, livsbetingelser

◗ give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt, herunder skovdrift,

landbrug og fredning.

Arbejdsmåder og tankegange er afhængige af den enkelte lærers valg af den måde, 

undervisningen tilrettelægges og gennemføres på.
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Natur

Læringsmål

◗ skal blive bevidst om, hvad begrebet levested dækker over

◗ skal kunne udpege forskellige karakteristiske levesteder på tegningen og i skolens nærområde

og lære, hvilken betydning levestederne har for dyrene.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Opslaget lægger op til, at eleverne gennem forskellige aktiviteter skal undersøge mange forskel-

lige levesteder og blive opmærksomme på deres karakteristika. De skal også undersøge, hvordan

de levende organismer passer til levestedet.

Brug opslaget til at lade børnene gå på jagt på tegningen og lad dem udpege forskellige leve-

steder – som fx skolegård, sportsplads, strand, hegn, vandløb, sø og hav.

Lad eleverne forsøge at konkretisere, hvorfor de udpegede områder kan defineres som et 

levested. Hvad er karakteristisk? Måske kan nogle elever nævne eksempler på planter og dyr, 

der lever på de forskellige steder. 
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Efter samtalen besøges lokaliteter omkring skolen. 

Brug et kort over skolens nærmiljø. Lad eleverne i grupper finde de forskellige lokaliteter og 

nedskrive/tegne lokaliteterne. Laminer kortet, så eleverne kan anvende det udendørs. 

Udarbejd en liste over de forskellige levesteder. Det er dem, de skal arbejde videre med i næste

opslag.

Lad eleverne fremkomme med forslag til beskrivelse af levestederne. 

Tilbage i klassen udarbejdes en oversigt og en beskrivelse over nærområdets levesteder. 

Lad eleverne 

◗ tegne og/eller fotografere levestederne, dyr og planter

◗ komme med forslag til, hvilke planter og dyr de tror, der findes på de enkelte levesteder

◗ undersøge levestedet og se, om deres formodninger er rigtige (næste opslag).

En anden god vinkel er at besøge lokaliteter i nærheden, der er under forandring. Forandringerne

kan fx være nye udstykninger og vejgennembrud. Tal med eleverne om, hvad dette kommer til at

betyde for dyr og planter.

Værd at vide

Nogle fagbegreber kan være umulige at give en helt klar definition på, fordi de overlapper hinan-

den på flere områder. Nedenstående giver et fingerpeg om en mulig tolkning.

Ofte bruges biotop og levested som synonymer. I dette materiale bruges begrebet levested.

En biotop/et levested er kendetegnet ved en vis ensartethed, fx engen, høj, åben bøgeskov, 

tæt granskov, grøftekanten.

Dyrene vil oftest være specialiseret og deres levevis være tilknyttet bestemte områder; man kan

tale om, at dyret hører hjemme i bestemte biotoper.

Biom kendetegner et storsamfund med ens forhold for de samme dyr, fx tundra, ørken, savanne.

Habitat er stedet, hvor specifikke dyr/planter har deres levested. Fx lever barkbillen i barken af et

udgået træ, (Tøndersvampen) fyrsvampen lever på træer.

Niche kendetegner et område, som dyret/planten har tilpasset sig. Et eksempel er mosegrisen i

haverne. Den har fundet sig en niche i den danske natur, hvor der er plads, og hvor de naturlige

fjender er få. 
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Vi undersøger levesteder

Læringsmål

◗ at vide, at levesteder er meget forskellige og giver mulighed for, at bestemte dyr og planter

kan få opfyldt deres behov for fx føde, skjul osv.

◗ at lære at indsamle dyr og planter

◗ at give mulighed for at lære meget almindelige dyr og planter at kende.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Eleverne skal naturligvis ud og arbejde på skolens område og i nærmiljøet.

Lad dem fx:

◗ besøge levestedet

◗ finde planter og dyr fra området og bestemme dem ved hjælp af en nøgle

◗ tegne og/eller fotografere deres levested til opslagstavlen

◗ arrangere en lille udstilling om levestedet og dets plante- og dyreliv. Det kan gøres ved at 

forstørre tegningen og sætte den på opslagstavlen. Eleverne kan sætte tegninger eller fotos 

af planter og dyr på tegningen ved de levesteder, som de tilhører
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◗ indrette et akvarium eller et terrarium til dyr og planter

◗ fortælle andre om deres iagttagelser

◗ lære at inddele dyrene i nogle overordnede grupper, fx insekter, spindlere, snegle, fisk, padder,

krybdyr, fugle, pattedyr. Også her kan der anvendes bestemmelsesnøgler.

Afslut hele arbejdet med en lille udstilling med resultaterne af elevernes arbejde. Udstillingen

skal også fortælle om, hvor vigtigt det er, at levestederne, som eleverne arbejdede med, fortsat

kan eksistere til gavn og glæde for områdets beboere – og, hvis det er muligt, komme med for-

slag til at forbedre leveforholdene for planter og dyr.

Værd at vide

Indsamling af dyr

Indsamling af dyr til iagttagelse i undervisningen er en vigtig del af arbejdet i dette opslag.

Det er derfor også vigtigt, at eleverne har ordentligt udstyr til rådighed. 

Mange fælder og fangstredskaber – fx diverse indfangningsnet – kan fremstilles af enkle mate-

rialer, men det er også vigtigt, at eleverne lærer at håndtere og kende forskel på rigtige 

nettyper som fx slagnet til fangst af insekter i vegetation eller ”sigtenet” til fangst af små 

vandinsekter m.m. 

Før dyrene indfanges, er det vigtigt at tale med eleverne om, hvordan man skal opføre sig i 

naturen, ikke mindst hvis man vil iagttage dyrene i deres naturlige omgivelser. 

Mange børn bliver ofte skuffede over, hvor få dyr der umiddelbart ser ud til at være på et givent

levested, men ved at tale med eleverne om, at dyrene jo opfatter os som potentielle fjender, der

kunne finde på at æde dem, er det muligt at rette deres opmærksomhed mod at færdes stille i

naturen. 

Dyrenes systematik

Opslaget – og det efterfølgende arbejde – kan også danne udgangspunkt for en indledende 

samtale om, hvordan man inddeler smådyr i ordener som insekter, snegle, edderkopper og orme,

og at man kan underopdele disse ordener, fx insekterne i grupperne biller, bier, sommerfugle osv.

Det er ikke så vigtigt, at eleverne kan forstå denne inddeling endnu, men de skal få en forståelse

for, at der findes mange forskellige smådyr, og at nogle af disse er i familie med hinanden.

Se sammen med eleverne på opslaget. Tal med dem om, hvilke dyr de kender, og hvor de har set

dem.
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Tal også med dem om karakteristika ved de smådyr, som er vist på opslaget. 

◗ Hvad kan eleverne se?

◗ Hvordan ligner dyrene hinanden?

◗ Hvilke forskelle er der på dyrene?

Tal også med eleverne om, hvor vi finder de forskellige smådyr. Nogle lever i jorden, nogle 

mellem de visne blade på jorden, andre lever på træer og buske, og nogle flyver rundt i luften. 

I øvrigt inddeler vi plante- og dyreriget efter et system, som svenskeren Carl von Liné 

udarbejdede i 1700-tallet.

På 0.-3. klassetrin er det dog fint, hvis eleverne kan se ligheder mellem og forskelle på forskellige

dyr og planter. 

Aktivitetsark 5. Undersøg et levested – side 58

Eleverne udvælger selv et passende område, som de skal undersøge. Indhegn evt. området med

en snor. Området må ikke være for stort til elever i den alder.
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Fødekæder

Læringsmål

◗ skal blive fortrolige med begrebet fødekæde 

◗ skal blive bevidste om fødekæders betydning i naturen.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Til en begyndelse vil det være en god ide at gøre begrebet fødekæde klart for eleverne.

Derefter kan du lade eleverne arbejde med nogle billedbrikker af dyr og planter, så de selv kan

lave deres fødekæder.

Start med en 2-leddet fødekæde og byg så mere på – afhængigt af klassetrinnet.

Lad derefter eleverne i den ældste gruppe lave fødekæder ved hjælp af post it-sedler eller andre

papirlapper. 
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Lad eleverne diskutere og kontrollere hinandens forslag.

Nu kan du tage fat på de eksempler, som er vist her på opslaget.

Lad eleverne finde dyr og planter på nettet eller i håndbøger. De ældste elever kan skrive lidt om

planter og dyr, så de lærer de her nævnte bedre at kende.

Værd at vide

En fødekæde er en betegnelse for den rækkefølge, som organismer æder hinanden i. 

Populært sagt kan man sige, at det for fødekædens deltagere handler om at spise og at blive

spist.

Et eksempel kan fx være en larve, som bliver ædt af en musvit, som selv bliver ædt af en spurve-

høg. Lidt forsimplet kan man sige, at hvis et led i fødekæden forsvinder, vil hele systemet bryde

sammen. Hvis larven forsvinder, vil musvitten dø af sult. Hvis musvitten forsvinder, vil spurve-

høgen dø af sult.

I denne fødekæde kan det dog kun gå galt, hvis dyret kun har ét fødeemne. Heldigvis er næsten

alle naturens fødekæder mere komplicerede, så langt de fleste dyr har flere fødeemner.

Men det er vigtigt, at eleverne kommer til at forstå, at hvis der gribes ind i en fødekæde, kan det

medføre, at dyr helt forsvinder fra området. Og det har stor betydning for et levested, stort eller

lille.

En fødekæde kan starte med en plante (alger på en sten i et vandløb). Vi kalder algerne for 

producenter, for de producerer mad/energi vha. fotosyntesen. Den mad bliver omsat til energi af

det dyr, som spiser algerne – en planteæder, fx en mosesnegl. Planteæderen bliver spist af en

blishøne. Derved får blishønen energi fra sneglen. Og måske bliver blishønen derefter spist at af

ræven. Derfor kan man sige, at i fødekæden vandrer energien igennem kæden.

Tegningen med spætten viser en barkbille. Barkbillen lever under barken på døde træstammer. 

I luppen kan man se billens gange under barken.

Aktivitetsark 6. Fødekæder – side 59

Her skal eleverne selv gå i gang med at finde fødekæder ud fra tegningen. De skal med pile vise

de forskellige fødekæder. Hver fødekæde sin farve. 
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Hjælp naturen

Læringsmål

◗ at man selv kan hjælpe aktivt til med at bevare naturen

◗ at naturen er truet – især af mennesker

◗ at lære at formidle og involvere andre.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Opslaget er udarbejdet som et lille katalog over mulige naturplejeinitiativer, som kan være med

til at forbedre forholdene for forskellige dyr og planter. Der er tale om forholdsvis simple aktivite-

ter, som eleverne kan sætte i gang. 

I kan vælge én af de foreslåede aktiviteter, eller I har måske en meget bedre ide selv, som lige

netop passer til jeres skole. Men det er vigtigt, at eleverne føler, at de har et tilhørsforhold til

projektet. De kan jo fremover være med til at tilse og pleje projektet.
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Værd at vide

Husk at alt, hvad I foretager jer på skolens område, skal være aftalt med skolens ledelse og tek-

nisk serviceleder. Så er de lovmæssige ting i orden. Den tekniske serviceleder kan måske også

være jer behjælpelig med råd og vejledning. Måske har han materialer, I kan bruge.

Hvis I kunne tænke jer at foretage jer noget uden for skolens grund, må I først finde ud af, hvor I

kan søge om tilladelse til at udføre det valgte projekt.

Der er i dag en hel del skoler, som adopterer et stykke af en bæk eller et vandhul, som de så har

ansvaret for i en aftalt periode.

Evaluering til natur – side 67
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Affald
Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik

Trin 1:

◗ sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne

kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse

◗ beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor, hvor vi handler, hvordan vi

kommer rundt, hvor vi arbejder, og hvor der er natur

◗ tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste affald i

naturen, og når der holdes smådyr i fangenskab

◗ give eksempler på resurser, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer, elektricitet og

affald.

Trin 2:

◗ sortere og beskrive materialer som metal, plast, sten og affald efter faglige kriterier

◗ kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende til

nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse

◗ kunne sortere affald i forskellige fraktioner som organisk affald, glas, papir, metal og

kemikalieaffald.

Arbejdsmåder og tankegange er afhængige af den enkelte lærers valg af den måde, undervisnin-

gen tilrettelægges og gennemføres på.
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Affald

Læringsmål

◗ at vise, at affald er en vigtig del af vores hverdag 

◗ at håndtering af affald er vigtig for miljøet     

◗ at blive bevidste om, at affald er en vigtig resurse. 

Sådan kan du arbejde med opslaget

Lad eleverne gå på jagt i tegningen og finde ud af, hvor der er affald. Og hvor vi producerer affald,

fx i køkkenet. Snak med eleverne om, hvilke materialer de forskellige ting er lavet af – fx at en

dåse er fremstillet af metal. I samtalen skal man være opmærksom på, at på tegningen findes

affald både i køkkenet, på alle værelser, i haven og på gaden osv.

Det kan gøres på forskellige måder, fx:

Elever i 0. og 1. klasse kan i fællesskab ved hjælp af tavlen udarbejde en liste over de ting på 

tegningen, som kan karakteriseres som affald.

I 2. og 3. klasse kan eleverne selv eller i små grupper udarbejde listen. De kan endvidere inddele 
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affaldet i forskellige grupper. Det kan fx være materialer af plast, papir, træ osv.

Det kan også være køkkenaffald, haveaffald, affald på gaden.

Læreren kan også stille spørgsmål som oplæg til en diskussion i klassen. Det kan fx være: 

◗ Hvad er affald?

◗ Hvorfor er det vigtigt at sortere affald?

◗ Hvordan sorterer I affald derhjemme? (Aktivitetsark 11: Hvor meget smider I 

i skraldespanden?)

◗ Hvor lang tid tager det mon at nedbryde de forskellige materialer i naturen? 

(Aktivitetsark 12: Hvad sker der med affald i jord ?)

◗ En anden mulighed er, at eleverne farvelægger de steder, hvor der er tegnet affald på 

tegningen. Brug den ikke farvelagte tegning i billedbanken til formålet.

Lossepladsen

Det affald, der blev fjernet fra byens gader, blev kørt på lossepladsen. Lossepladserne lå lige

uden for byen. Det blev kørt derud med hestevogne. Der var flere lossepladser dengang. 

Lossepladserne bredte sig over meget store områder. Mange af vores gamle byer er bygget på

gamle lossepladser. Det gælder for eksempel både Odense, Ribe og Roskilde.

Dengang tænkte ingen på at genbruge affald, i dag betragtes affald som en resurse.
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Hvad sker der med affaldet?

Læringsmål

◗ at anskueliggøre, at der er forskellige typer af affald – og at disse skal behandles forskelligt

◗ at opfordre til at sortere affald og benytte en genbrugsstation

◗ at fortælle, at affald i gamle dage blev opfattet på en helt anden måde.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Billedfrisen øverst på opslaget viser forskellige materialer og lægger op til en fælles klassesam-

tale om, hvordan de forskellige materialer bliver behandlet. De forskellige behandlingsformer 

uddybes senere i dette afsnit.

I dette afsnit vil faglige begreber som affaldsbehandling, affaldssortering, deponi, forbrænding,

forbrændingsanlæg, genbrug og genbrugsstation være centrale.
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Fra venstre mod højre:

◗ Flamingo bliver brændt

◗ Metal genbruges til nye metalting

◗ Haveaffald bliver til jord (kompost)

◗ Plastic bliver brændt eller bliver til nyt plastic

◗ Trykimprægneret træ bliver deponeret

◗ Flasker og glas bliver til nye glasting

◗ Pap og papir bliver til nyt papir og pap

◗ Aviser bliver til nyt papir

◗ Computere bliver skilt ad. Noget bliver genbrugt, andet bliver brændt, og resten bliver deponeret

◗ Glas bliver til nyt glas.

Værd at vide

Overordnet er det vigtigt at slå fast, at affald i dag betragtes som en resurse, der kan udnyttes til

mange forskellige ting.

Genbrug, genindvinding, genudnyttelse og genanvendelse er fire begreber, som er vigtige at 

tage op med eleverne. De bruges ofte i flæng, men dækker over hver sin måde at genanvende

stofferne på.

Genanvendelse er det overordnede begreb for begreberne genbrug, genindvinding og 

genudnyttelse. Ved de tre andre begreber forstår man følgende:

Genbrug: Her bruges genstanden til det formål, den oprindelig er fremstillet til. Det kan fx være,

når vi indsamler flasker og bruger dem igen efter en rengøring. Det kan også være syltetøjsglas,

vi genbruger, fx til opbevaring af søm og skruer.

Genindvinding: Her genbruger man den råvare, som genstanden er fremstillet af. Det er fx det, 

vi gør, når vi indsamler dåser, smelter dem om og fremstiller nye dåser igen.

Genudnyttelse: Her genbruger man de råstoffer, der er brugt til genstanden, på en anden måde

end det oprindelig var tænkt – eller når vi fra forbrændingsanlægget udnytter den energi, der er

bundet i affaldet, og laver det til fjernvarme.

Hvad sker der med nogle af materialerne:

Hård plast 

Havemøbler, plasticdunke og opvaskebaljer bliver hakket til små kugler. Derefter smeltes det om

til nye produkter som fx havestole, instrumentpaneler i biler eller plasticdunke.
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Blød plast

Plasticposer og emballageplast fra husholdningsfilm smeltes om til fx plastfolie og plasticposer.

Fleecetrøjer, regntøj og selv undertøj kan indeholde plast, som er genanvendt. Fx skal der 50 stk.

gamle halvliters colaflasker til en fleecetrøje. Se elevbog s.33

Træ

Træet knuses og bruges til fx spånplader til nye køkkenelementer, reoler, borde osv.

Metal

Metallet smeltes om til nye metalprodukter som cykler, gryder og dåser.

Pap og papir 

Danner grundlag for nyt pap og papir.

Her en oversigt over og en kort beskrivelse af de vigtigste affaldsbehandlingsformer i Danmark:

Genanvendelse:

Eksempler på affald, der kan genanvendes, er papir, glas og dåser. Det kan afleveres i genbrugs-

containere, ved butikker, på genbrugsstationer eller andre steder. Dette affald kan genanvendes

mange gange. I Danmark genbruger vi ca. 70 % af alt affald.

Forbrænding:

Det meste af vores almindelige husholdningsaffald som fx mælkekartoner, madpapir og mad-

rester er eksempler på affald, der ender på et forbrændingsanlæg.

På forbrændingsanlægget brænder affaldet ved 850-1.200 grader. Den varme røg fra forbrændin-

gen varmer vand op til damp. Dampen driver en turbine, som driver en generator, der producerer

strøm. Herefter kondenserer dampen, og varmen går gennem en varmeveksler og varmer fjern-

varmevandet op. 

I Danmark forbrændes 22 % af affaldet.

Deponi:

Porcelæn, toiletsæder, håndvaske, trykimprægneret træ og tagpap er eksempler på materialer,

som deponeres. 

Et deponi er et hul i jorden, hvor affaldet ligger dækket til med lerjord. Deponiet er sikret med et

lag grus og en plasticmembran i bunden. Der er også et dræn, der fører vandet væk fra affaldet.

Inden vandet føres tilbage i naturen, renses det.
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I Danmark deponeres 6-8 % af vores affald. Affald, der deponeres, gør ingen gavn. Derfor arbej-

der man på at gøre procentdelen af affald, der deponeres, så lille som muligt.

Farligt affald:

Malingsrester, medicin, elektronik, batterier og sparepærer bliver brændt på et specialanlæg. 

Det sker fx på Kommunekemi i Nyborg. 

Genbrugsbutikker:

I Danmark har vi et udbredt net af genbrugsbutikker. De drives ofte af humanistiske organisa-

tioner. Det kan være en god ide at besøge en genbrugsbutik, for at eleverne kan få et indblik i,

hvor mange genbrugelige effekter vi egentlig kasserer.

Ud af huset 

Besøg på genbrugsstationen.

Det er en god ide at forberede besøget på genbrugsstationen. Lad evt. eleverne forberede spørgs-

mål til medarbejderen på stationen.

Aktivitetsark 11. Hvor meget smider I i skraldespanden? – side 64

På dette aktivitetsark opfordres eleverne til at veje deres affald hjemme i en hel uge. Det er en

rigtig god aktivitet, bl.a. fordi hele familien bliver inddraget i arbejdet. Det vil automatisk give

anledning til gode drøftelser om, hvor vigtigt det er at være opmærksom på sortering og genbrug.

Aktivitetsark 12: Hvad sker der med affald i jord? – side 65

Med denne aktivitet vil eleverne med egne øjne kunne konstatere, at det ikke er særligt 

hensigtsmæssigt at smide ting i naturen. Lad evt. eleverne tegne eller fotografere genstandene

– før og efter.

AFFALD 49



På indkøb

Læringsmål

◗ at eleverne bliver miljøbevidste forbrugere 

◗ at gøre opmærksom på, at meget emballage kan genbruges

◗ at lære genbrugsmærket at kende.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Også her lægges op til en fælles samtale og et besøg i et supermarked.

Medbring kameraer på turen. 

Efter turen printes billederne ud, og eleverne klipper billeder ud af de forskellige dagligvarer, 

som bærer et genbrugsmærke.

Del varerne ind i forskellige grupper og lim dem op på store stykker papir. De færdige plancher

kan hænges op på fx biblioteket eller uden for klasseværelset.
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Værd at vide

Genbrugsmærket er et dansk symbol med tre pile i en cirkel, som anbringes på produkter, 

der enten er fremstillet af genbrugsmateriale eller kan genbruges helt eller delvist (uanset om

dette faktisk sker), fx toiletpapir af genbrugspapir. Eller vinflasker. Dette genbrugssymbol 

indikerer samtidig, at materialet kan indsamles til genanvendelse. 

Skolens affald

Læringsmål

◗ at udarbejde en affaldsplan for skolen

◗ at eleverne bliver bevidste om, at det er alle steder, man skal sortere affald.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Siden lægger op til, at eleverne drøfter og prøver at udarbejde en affaldssorteringsplan for deres

egen skole – eller kommer med forslag til forbedringer, hvis skolen i forvejen har en plan.
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◗ Brug et kort over skolen. Gå rundt med skolens tekniske serviceleder og tal med ham om, 

hvad skolen har af beholdere til de forskellige typer affald

◗ Vis på kortet, hvor der står containere til de forskellige affaldstyper

◗ Diskuter, om tingene kan forbedres, og om der med fordel kan opsættes andre og 

flere containere

◗ Er der nogle steder, hvor der er langt til specielle affaldsbeholdere?

◗ Er der typer af affald, der ingen containere har?

◗ Kan man let tømme papirkurve?

◗ Sorteres affaldet i klasserne?

◗ Har skolen en kompostbeholder?

I kan også lave jeres egen lille genbrugsstation på skolen.

◗ Lav papkasser med små skilte på

◗ Find selv forskellige stykker affald på skolen og fortæl, hvilken kasse du vil lægge det i 

– og hvorfor

◗ Det vil også være en god ide at invitere jeres forældre op på skolen for at besøge jeres 

genbrugsstation. Og lade dem prøve, om de kan sortere deres affald på den rigtige måde.

Evaluering til affald – side 69
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Om tværfagligt samarbejde:

Temaet på tværs af fagene:
Temaet lægger op til samarbejde med mange andre fag, mest oplagt på disse klassetrin er fagene 

dansk og matematik. 

Danskfaget kan bidrage med mange former for arbejdsmetoder. Her kan dansklæreren være med til 

fx at forberede små interviews, skrive faktatekster, svare på spørgsmål og lave små plancher og skilte.

Disse arbejdsmetoder kan eleverne arbejde med i alle temaerne i bogen.

I Vand kan de fx skrive små historier til det 1. opslag. Eller de kan fortælle om en snevejrsdag på opslag 2.

Hvis de besøger et vandværk (opslag 3), kan de forberede små interviews.

I Energi kan de ældste elever skrive en lille rapport over deres forsøg.

I Natur kan de tegne og skrive små tekster til skiltene til deres natursti.

Ligeledes kan de i næsten alle temaer afslutte arbejdet med at udarbejde plancher eller skilte.

Matematik hjælper eleverne med at dokumentere og beskrive temaernes indhold i form af fx tal og 

grafiske præsentationer.

I alle temaer kan de arbejde med tal. Det kan fx være at tælle – fx alle elektriske apparater eller dyr og

planter i forskellige sammenhænge.

Historie er et andet væsentligt fag at samarbejde med fra 3. klasse. Gennem arbejdet med temaet ud 

fra en historisk vinkel vil eleverne blive konfronteret med nutidens problemstillinger i et andet lys. 

Historien sætter temaerne i perspektiv. Her vil det være særdeles oplagt at inddrage forældre og 

særligt bedsteforældre i arbejdet. I alle temaerne vil et besøg af bedsteforældre, der fortæller om gamle

dage, være fint: de vil kunne fortælle om dengang, da vi kun havde koldt vand i hanen, ingen fjernsyn, der

brugte energi, eller da alt affald blev kørt på lossepladsen.

Billedkunstfaget giver eleverne mulighed for at udtrykke sig i forhold til deres egne oplevelser. 

De kan gå på opdagelse på skolen og finde spændende former og figurer, eller de kan tegne og male om

de oplevelser, de har haft i forbindelse med de forskellige temaer. 
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Aktivitetsark 1
Vandjagt 

Hvor bruger du vand?

Køkken

Bryggers

Badeværelse

Have



Aktivitetsark 2
Husk at lukke for vandhanen 

Materialer: Vandhane, ur, decilitermål, litermål.

1. Indstil vandhanen, så den drypper hvert sekund.

2. Hvor lang tid tager det at fylde et decilitermål ?

3. Hvor lang tid tager det at fylde et litermål ?
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Aktivitetsark 3
Lav en karsevander

Materialer: Karsefrø, plasticfolie/husholdningsfilm, skål med vand, sten, akvarium. 

Indret akvariet, som du kan se på tegningen.

Hvad sker der?

2 dage

4 dage

6 dage

8 dage

10 dage

12 dage

56



Aktivitetsark 4
Lav et vandtårn

Materialer: Mælkekarton, tape, vand og søm.

◗ Prik små huller i mælkekartonen med et søm

◗ Dæk hullerne med tape

◗ Fyld kartonen – og fjern tapen

◗ Tegn vandstrålerne på tegningen.
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Aktivitetsark 5
Undersøg et levested

På mit levested fandt jeg:

Træer

Planter

Dyr



Aktivitetsark 6
Fødekæder

Vis forskellige kæder.

Træk pile.
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Aktivitetsark 7
Hvor bruges der energi? 

Skriv, hvor energien kommer fra i huset, og hvad den bruges til.

Stikkontakt: Opvarmer vand i kaffemaskine.

Benzin/el: Plæneklipper.

Batterier: 

Gasvarmer:
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Aktivitetsark 8
Byg en solfanger

Materialer: Trækasse, hammer, søm, plastvandslange, plastspand, cylinderglas, 

termometer og vand.

◗ Diskuter, hvordan solfangeren skal bygges 

◗ Se evt. tegningen

◗ Byg solfangeren

◗ Beskriv, hvordan solfangeren virker.
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Aktivitetsark 9
Lav en mølle

Materialer: Karton, saks, tegnestift, blomsterpind.

1. Klip tegningen på kartonet ud

2. Klip i de stiplede linjer

3. Fold de spidser ind, der er mærket med kryds

4. Stik tegnestiften igennem de fire spidser og tryk den derefter ind i blomsterpinden.
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Aktivitetsark 10
Hvor kan du spare på energien – og hvordan? 

Værelse

Køkken

Stue

Badeværelse

Bryggers

63



64

Aktivitetsark 11
Hvor meget smider I i skraldespanden?

Brug en god vægt, evt. en badevægt.

Kg/g

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Hele ugen
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Aktivitetsark 12
Hvad sker der med affald i jord? 

Materialer: Spade, forskellige former for affald (fx æble, kartoffelskræller, tændstik, papir, 

pap, flaske) pinde til markering.

Grav affaldet ned – vent 3-4 uger – grav det op igen.

Hvad er der sket?

Hvorfor? 
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Evaluering til vand
Hvad har vi lært?

Hvor meget vand bruger en person i døgnet? 

Ca. 90 liter Ca. 130 liter Ca. 190 liter

Hvor får vi det meste af vores drikkevand fra? 

Grundvandet Havet Supermarkedet

Hvor henter vi vores grundvand? 

I skyerne I jorden I træerne

Hvad er en fordampning? 

Vand bliver til damp Regn bliver til sne Vandet siver ned i jorden

Hvad sker der på vandværket? 

Vandet iltes Vandet farves blåt Vandet ledes ned i jorden

Hvordan kan du spare på vandet? 

Skriv 3 ting:



Evaluering til natur
Levesteder

Hvilke ting kan være med til at skabe bedre levesteder.

Træk pile.
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Evaluering til energi
Energikilder

Træk pile.
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Energikilder, 
der varer ved.

Energikilder, 
der bruges op.



Evaluering til affald
Hvor skal tingene smides hen?

Træk pile.   

TRÆ         ·         DEPONI         ·         METAL          ·         FLASKER         ·         FARLIGT AFFALD

PAPIR         ·         BRÆNDBART AFFALD         ·          ELEKTRONIK         ·         PAP
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